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CONCEPTUAL PRINCIPLES OF IMPROVEMENT OF INNOVATION AND INVESTMENT 

ACTIVITY FOR DEVELOPMENT OF ENERGY PRODUCTION FROM ALTERNATIVE GEARS 

 

Анотація. 

Досліджено сучасні концепції суспільного розвитку, такі як: сталого розвитку, сталого споживання 

та виробництва, циркулярної економіки; блакитної економіки; соціальної економіки; екологічно чистого 

виробництва та ефективного використання ресурсів. Проведено критичну оцінку чинної законодавчої та 

нормативної бази регулювання розвитку альтернативних джерел в Україні. Проаналізовано стратегічні 

та тактичні плани уряду щодо розвитку альтернативної енергетики. Розглянуто проєктні документи 

профільних міністерств та відомств, зокрема Концепції «зеленого» енергетичного переходу України до 

2050 року. Обґрунтовано концептуальні засади удосконалення інноваційно-інвестиційної діяльності для 

розвитку виробництва енергії з альтернативних джерел та визначено вектор екоцентричної трансфор-

мації національної економіки та енергетичної політики України. 

Abstract. 

Modern concepts of social development, such as: sustainable development, sustainable consumption and pro-

duction, circular economy; blue economy; social economy; environmentally friendly production and efficient use 

of resources. A critical assessment of the current legislative and regulatory framework for regulating the devel-

opment of alternative sources in Ukraine. The strategic and tactical plans of the government for the development 

of alternative energy are analyzed. Project documents of relevant ministries and departments, in particular, the 

Concept of "green" energy transition of Ukraine until 2050 are considered. The conceptual bases of improvement 

of innovation and investment activity for the development of energy production from alternative sources are sub-

stantiated and the vector of ecocentric transformation of the national economy and energy policy of Ukraine is 

determined. 

 

Ключові слова: інновації, інвестиції, інноваційно-інвестиційна діяльність, альтернативні джерела 

енергії, зелені тарифи, концепція 

Keywords: innovations, investments, innovation and investment activity, alternative energy sources, green 

tariffs, concept 

 

Виклики пандемії, які постали перед світом із 

грудня 2019 року та обумовили суттєву переорієн-

тацію глобальних та національних пріоритетів і ре-

сурсів, не зменшують уваги та пріоритетності роз-

витку виробництва енергії з альтернативних дже-

рел, про що свідчать заяви представників урядів 

країн світу та міжнародних організацій підчас офі-

ційних зустрічей та заходів із обговорення перспе-

ктив та пріоритетних напрямів розвитку національ-

них економік у пост-пандемічних умовах. Напри-

клад, Велика Британія – країна, що станом на 

https://orcid.org/0000-0002-0115-6600
https://orcid.org/0000-0002-0115-6600
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початок травня 2020 року за статистичними показ-

никами інтенсивності втрат від COVID-19 знахо-

диться в трійці найбільш постраждалих країн Єв-

ропи. Британська Рада зі змін клімату визначила 

шість ключових принципів для сталого віднов-

лення національної економіки Великої Британії пі-

сля пандемії [1], і перший із цих принципів – це, так 

зване, «кліматичне» інвестування (в т.ч. в розвиток 

виробництва енергії з альтернативних джерел) для 

підтримки відновлення національної економіки 

та ринку праці, створення нових робочих 

місць. 

Програмні документи та заяви високих пред-

ставників ЄС, Світового банку, МВФ також гово-

рять про надзвичайну важливість і пріоритетність 

інноваційного та інвестиційного забезпечення роз-

витку виробництва енергії з альтернативних дже-

рел для відновлення національних економік країн 

ЄС та світу.  

Концептуальним базисом удосконалення інно-

ваційно-інвестиційної діяльності для розвитку ви-

робництва енергії з альтернативних джерел в цьому 

дослідженні вважаємо за необхідне визначити на-

ступну сукупність концепцій суспільного розвитку: 

1. Концепція сталого розвитку. Тepмiн 

«cтaлий poзвитoк» (sustainable development) 

пoв’язує пpoблeми oxopoни нaвкoлишньoгo 

cepeдoвищa, cтaбiлiзaцiї eкoнoмiки тa зaбeзпeчeння 

дoбpoбуту людeй. Cepйoзнa cтуpбoвaнicть пepcпeк-

тивaми poзвитку цивiлiзaцiї в умoвax виcнaжeння 

пpиpoдниx pecуpciв, нapocтaючoгo зaбpуднeння 

пpиpoднoгo cepeдoвищa тa тpивaючoгo зpocтaння 

нaceлeння пpoзвучaлa нa Кoнфepeнцiї OOН з 

oxopoни нaвкoлишньoгo cepeдoвищa, щo вiдбулacя 

в 1972 p в Cтoкгoльмi. Тoдi poзглядaлиcя пepшi 

вepciї кoнцeпцiї cтaлoгo poзвитку. Caмe нa цiй 

кoнфepeнцiї булa cфopмульoвaнa кoнцeпцiя i 

пoняття «poзвитoк бeз pуйнувaння». Нaйвaжли-

вiшим пiдcумкoм кoнфepeнцiї булa пpoпoзицiя пpo 

визнaння в якocтi ocнoвнoгo пpaвoвoгo пpинципу 

пpaвa людини нa cпpиятливe нaвкoлишнє 

cepeдoвищe. Пepший пpинцип Cтoкгoльмcькoї 

дeклapaцiї гoвopить: «Людинa мaє ocнoвнe пpaвo нa 

cвoбoду, piвнicть i aдeквaтнi умoви життя в 

нaвкoлишньoму cepeдoвищi, якicть якoї дoзвoляє 

жити в гідності та добробуті» [2].  

Розвиток суспільства та світової спільноти за-

галом у сучасному глобалізованому просторі зале-

жить від досягнення цілей сталого розвитку, що за-

декларовані у глобальній програмі сталого розви-

тку до 2030 року, одностайно прийнятій 25 вересня 

2015 року 193 державами-членами Організації 

Об’єднаних Націй на Саміті зі сталого розвитку в 

Нью-Йорку. Нові Цілі сталого розвитку (ЦСР), 

яких на сьогодні дотримуються всі країни світу, 

встановлюють власні показники розвитку і включа-

ють 17 цілей і 169 конкретних завдань [4]. Забезпе-

чення інноваційно-інвестиційного розвитку альтер-

нативних джерел енергії в Україні знаходиться в 

площині досягнення наступних цілей сталого роз-

витку національною економікою: Ціль 7. Доступна 

та чиста енергія; Ціль 9. Промисловість, інновації 

та інфраструктура; Ціль 11. Сталий розвиток міст і 

громад; Ціль 12. Відповідальне споживання та ви-

робництво; Ціль 13. Пом’якшення наслідків зміни 

клімату.  

2. Концепція сталого споживання та вироб-

ництва (Sustainable Consumption and Production, 

SCP) [5], що базується на використанні товарів і по-

слуг, які відповідають основним потребам та пок-

ращують якість життя, мінімізуючи використання 

природних ресурсів і токсичних матеріалів, а також 

викиди відходів та забруднюючих речовин протя-

гом життєвого циклу товару/послуги, не ставлячи 

під загрозу потреби майбутніх поколінь. Концепція 

зосереджується на зменшенні негативного впливу 

промислового виробництва на довкілля за допомо-

гою технологічних рішень, які часто є дорогими та 

належать приватним компаніям, рис. 1.  
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Рис. 1. Концепція сталого споживання та виробництва 

Джерело: систематизовано автором за [5] 

 

Ця концепція була сформульована у 1992 році 

на конференції ООН зі сталого розвитку у Ріо-де-

Жанейро, де зокрема було зазначено, що основною 

причиною тривалого погіршення стану глобаль-

ного середовища є нестійкі структури споживання 

та виробництва, особливо в промислово розвину-

тих країнах, що викликає серйозну стурбованість, 

посилюючи бідність і дисбаланс.  

3. Концепція циркулярної економіки (Circular 

Economy) – відновлювальної та регенеруючої еко-

номіки, спрямованої на подовження максимальної 

корисності та цінності продуктів, компонентів і ма-

теріалів [6]. Ця концепція впроваджується Євро-

пейською комісією як інструмент сприяння ефекти-

вності використання ресурсів, за якого зменшу-

ються відходи та збільшується їх переробка, рис.2.  

 
 

Рис. 2. Концепція циркулярної економіки 

Джерело: систематизовано автором за [6] 
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Поряд з оригінальним комунікативним стилем 

та інноваційними підходами до бізнес-моделю-

вання, що містить концепція, слід зазначити і 

централізований підхід до її формування та викори-

стання, що певною мірою стимулює приватний се-

ктор впроваджувати і використовувати інновації. 

Такий підхід є вкрай важливим для забезпечення 

інноваційно-інвестиційного розвитку у виробниц-

тві енергії з альтернативних джерел в Україні, адже 

наразі без додаткових централізованих стимулів 

приватний бізнес та домогосподарства не готові до 

самостійних активних дій в цьому напрямі. Підтве-

рдженням тому є зростання інтересу до виробниц-

тва енергії з альтернативних джерел після впрова-

дження «зелених тарифів» в Україні. 

4. Концепція блакитної економіки (Blue 

Economy), в якій акцент на важливості морів та оке-

анів для забезпечення продовольством, водою та 

енергією для зростаючої чисельності людей, які 

живуть у прибережних районах та на островах [7]. 

Європейською Комісією була прийнята «Стратегія 

блакитного зростання» (Blue Growth strategy), пок-

ликана сприяти економічному зростанню в морсь-

кому секторі та секторі морських перевезень. У цій 

стратегії, зокрема, зазначається, що океани та моря 

є рушійними силами європейської економіки, які 

володіють значним потенціалом для інновацій та 

зростання, і формують валову додану вартість у 500 

млрд. євро на рік та забезпечують роботою близько 

5,4 млн. європейців. 

5. Концепція соціальної економіки (Social 

Economy) ґрунтується на принципах солідарності 

та соціальної корисності бізнесу, що створює рин-

кові та неринкові товари та послуги на основі демо-

кратичних процесів прийняття рішень. Ринкова со-

ціальна економіка об’єднує принципи ринкової 

свободи та соціальної рівності. Один з ідеологів со-

ціальної ринкової економіки Л. Ерхард зауважував, 

що досягти соціального ринкового господарства 

можливо за умови одночасного підвищення проду-

ктивності та поступового зниження цін, забезпечу-

ючи підвищення заробітних плат. Соціальна рин-

кова економіка базується на досягненні ефективно-

сті виробництва, підвищенні матеріального 

добробуту населення та отриманні соціальних благ 

(якісні цінності, які не можливо купити). Ми розді-

ляємо думку експертів Центру Разумкова [8], які 

пропонують соціальну економіку розглядати як від-

повідний інструмент розвитку інклюзивної еконо-

міки, зокрема у країнах, що розвиваються, та 

країнах із перехідною економікою. 

6. Концепція екологічно чистого виробниц-

тва (Cleaner Production), в основу якої покладено 

ідею постійного застосування інтегрованої захис-

ної екологічної стратегії до процесів, продуктів і 

послуг із метою підвищення ефективності та зни-

ження ризику для людей та довкілля. Концепція має 

на меті змусити промисловість і бізнес зменшити 

кількість небезпечних відходів і викидів, а також 

мінімізувати негативні екологічні наслідки послуг і 

продуктів.  

7. Концепція ефективного використання ре-

сурсів (Resource Efficiency), що ґрунтується на ідеї 

зменшення загального впливу виробництва та спо-

живання товарів і послуг на довкілля протягом 

усього циклу (від видобутку сировини до кінцевого 

використання). Це передбачає скорочення викидів, 

сприяння безпечному поводженню з хімічними ре-

човинами та впровадженню більш чистих продук-

тів і технологій. 

Отже, базуючись на поєднанні засадничих 

принципів семи вищезазначених концепцій, та кри-

тичної оцінки чинної законодавчої та нормативної 

бази регулювання розвитку альтернативних джерел 

в Україні, стратегічних та тактичних планів уряду 

щодо розвитку альтернативної енергетики [9,10], 

проєктних документів профільних міністерств та 

відомств [11,12] (зокрема Концепції «зеленого» 

енергетичного переходу України до 2050 року 

[13]), сформулюємо концептуальні засади удоско-

налення інноваційно-інвестиційної діяльності для 

розвитку виробництва енергії з альтернативних 

джерел, рис. 3. 

У листопаді 2018 року Європейська Комісія 

представила довгострокову стратегічну концепцію 

зниження викидів парникових газів, показавши, 

яким чином ЄC може прокласти шлях до кліматич-

ної нейтральності – економіки з нетто-нульовими 

викидами парникових газів до 2050 року. Вона міс-

тить сім основних стратегічних складових: макси-

мізація енергоефективності; максимальне розгор-

тання альтернативних джерел енергії та електрифі-

кації; перехід до екологічно-чистого транспорту; 

запровадження «циклічної кругової» економіки 

(економіки замкнутого циклу); розробки «розум-

них» мереж та комунікацій; розширення біоенерге-

тики та технологій природного поглинання вуг-

лецю; поглинання решти викидів СО2 за рахунок 

технологій поглинання, зберігання та повторного 

використання вуглецю (carbon capture, storage and 

utilisation). 



«Colloquium-journal»#17(69),2020 / ECONOMICS 51 

 
Рис. 3. Концептуальні засади розвитку альтернативних джерел енергії 

Джерело: розробка автора 

 

Оголошена новою Європейською Комісією 

мета переходу ЄС до кліматично нейтрального ро-

звитку до 2050 року, викладена у стратегії «Євро-

пейська Зелена Угода» (European Green Deal), зумо-

вить істотне пришвидшення енергетичних транс-

формацій у країнах ЄС, що відображатиметься на 

усіх сферах економіки, а також на співпраці з ін-

шими країнами Європи та світу. Ці трансформації 

стануть одночасно великим викликом та можливі-

стю для України як держави, що має надзвичайно 

амбітну Угоду про асоціацію з ЄС і є стороною До-

говору про заснування Енергетичного Співтовари-

ства [13]. 

У Концепції «зеленого» енергетичного пере-

ходу України до 2050 року зазначається, що її фор-

мування зумовлено істотною трансформацією під-

ходів до розвитку енергетики в світі у контексті її 

екологізації та декарбонізації з особливою увагою 

до проблем боротьби зі зміною клімату та досяг-

нення глобальних Цілей сталого розвитку. Концеп-

ція передбачає таку динаміку скорочення викидів 

парникових газів, щоб перейти до кліматично ней-

тральної економіки в другій половині цього сто-

ліття з дотриманням принципу справедливості та у 

контексті досягнення Цілей сталого розвитку і зу-

силь із викорінення бідності, як того вимагає стаття 

4 Паризької угоди. 

В основу Концепції «зеленого» енергетичного 

переходу України до 2050 року покладено принцип 

екоцентричності, що повністю трансформує пара-

дигму енергетичної політики України, рис. 4. 
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Рис.4. Нова парадигма енергетичної політики України 

Джерело: систематизовано автором за [13] 

 

Серед основних напрямів енергетичного пере-

ходу України (рис. 5.) на наш погляд, головними є 

два – це енергоефективність та альтернативні дже-

рела енергії. І хоча вони тісно пов’язані і взаємоза-

лежні, в межах цього дослідження, відповідно до 

поставлених цілей, увагу приділяємо другому на-

пряму, ні якою мірою не зменшуючи чи заперечу-

ючи важливість першого, а також інших (розвиток 

електротранспорту, використання відходів для ви-

робництва енергії, цифровізація та технологічні 

зміни в енергетиці, підтримка науково-дослідних та 

дослідно-конструкторських робіт та інновацій).  

 
 

Рис. 5. Основні напрями зеленого енергетичного переходу 

Джерело: систематизовано автором за [13] 

 

На наш погляд, енергетичний перехід України 

неможливий без розвитку високотехнологічного 

виробництва в Україні. Стимулювання інновацій-

ного розвитку зумовить зростання внутрішнього та 

зовнішнього попиту на товари та послуги, що виро-

бляються з використанням зелених технологій. Від-

повідно Україна отримає реальну можливість для 

трансформації промислового виробництва та стру-

ктури експорту, з більшим фокусом на товари із ви-

сокою доданою вартістю, використовуючи свої аб-

солютні та відносні переваги у розвитку «чистих» 

технологій та освоюючи нові ніші на світових рин-

ках. Це матиме безпосередній вплив на економічне 

зростання, появу нових робочих місць та збіль-

шення доходів громадян України. Натомість відсу-

тність таких трансформацій обумовлює високу ві-

рогідність втрати національною економікою перс-

пектив інноваційного розвитку та поглиблення 

відставання від розвинутих країн світу. Відповідно, 

недостатнє (чи відсутність) інвестування інновацій 

у виробництво енергії з альтернативних джерел 

може спричинити гальмування чи навіть унемож-

ливити енергетичний перехід, що, в свою чергу, 

може призвести до подальшої економічної стагна-

ції України із посиленням негативних соціально-

економічних наслідків для громадян. 
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Реалізація концептуальних засад удоскона-

лення інноваційно-інвестиційної діяльності для ро-

звитку виробництва енергії з альтернативних дже-

рел допоможе досягти трьох основних цілей, визна-

чених у Концепції «зеленого» енергетичного 

переходу України до 2050 року, а саме: 

1. Україна – енергонезалежна та стійка до без-

пекових викликів країна; 

2. В Україні виробництво та споживання енер-

гії є ефективним, прогнозованим, сталим та досту-

пним; 

3. Україна є країною з кліматично нейтраль-

ною економікою до 2070 року. 

Основними стейкхолдерами інноваційно-інве-

стиційного розвитку альтернативних джерел енер-

гії в межах національної економіки є: 

 органи державної влади та управління, ор-

гани місцевого самоврядування; 

 споживачі енергетичних ресурсів, товарів 

та послуг (промисловість, транспорт, сільське гос-

подарство, сектор послуг, населення); 

 виробники та постачальники енергетичних 

ресурсів (зокрема компанії-виробники товарів та 

послуг, що працюють із використанням альтерна-

тивних джерел енергії, домогосподарства, що одно-

часно є виробниками та споживачами енергії з аль-

тернативних джерел; оператори енерготранспорт-

них систем та систем розподілу); 

 компанії, організації та установи, що здійс-

нюють виробництво обладнання та комплектуючих 

для виробників та постачальників; 

 компанії, що надають інжинірингові, кон-

салтингові та інші суміжні до альтернативної енер-

гетики послуги; 

 фінансові установи, що здійснюють креди-

тування та інвестування; 

 заклади сфери освіти та науки; 

Результати аналізу, викладені у попередньому 

розділі дослідження, свідчать про значний потен-

ціал розвитку альтернативних джерел енергії. Вра-

ховуючи можливості та доступність сучасних тех-

нологій відновлюваної енергетики, а також стрім-

кий їх розвиток, Україні цілком під силу та 

економічно доцільно до 2050 року досягнути 70% 

частки альтернативних джерел енергії у виробниц-

тві електроенергії. В той же час, значну частину (до 

15%) може складати виробництво електроенергії за 

рахунок установок у домогосподарствах та бізнесі. 

Важливою передумовою інноваційно-інвестицій-

ного розвитку альтернативних джерел енергії є ін-

теграція секторів (sector coupling) електроенергії, 

теплопостачання та кондиціонування, транспорту, 

промисловості та сільського господарства.  

Що стосується першочергових заходів із впро-

вадження засадничих принципів циркулярної еко-

номіки для забезпечення інноваційно-інвестицій-

ного розвитку альтернативних джерел енергії, то, 

насамперед, необхідно створити умови для підви-

щення стандартів життя населення шляхом впрова-

дження системного підходу до поводження з відхо-

дами на державному та регіональному рівнях, а 

саме: 

 запобігання утворенню, підготовка до по-

вторного використання, видалення, перероблення 

або впровадження інших видів утилізації відходів 

(наприклад, використання відходів на звалищах, ві-

дходів сільського та лісового господарства для ці-

лей біоенергетики); 

 перехід до економіки замкненого циклу, 

який передбачає, що обсяг продуктів, матеріалів і 

ресурсів використовується якомога довше, і утво-

рення відходів мінімізується; 

 запровадження розширеної відповідально-

сті виробників та імпортерів продукції за прийняття 

повернутої продукції та відходів, які залишилися 

після її використання, а також подальше управління 

відходами; 

 впровадження підходу самодостатності, 

який передбачає створення інтегрованої мережі 

об’єктів з утилізації і видалення відходів, що дасть 

змогу державі чи регіону забезпечити самостійну 

утилізацію та видалення власних відходів. 

Для сільського господарства та промисловості, 

що мають достатній ресурсний потенціал розвитку 

циркулярної економіки, пріоритетними завданнями 

інноваційно-інвестиційного розвитку альтернатив-

них джерел енергії є наступні:  

1) сільське господарство : 

 підвищення енергетичної та ресурсної ефе-

ктивності виробництва сільськогосподарської про-

дукції та продуктів харчування; 

 скорочення споживання вуглецеємних ене-

ргоресурсів і максимізація використання альтерна-

тивних джерел енергії, щоб цей сектор економіки 

перейшов на повне самозабезпечення енергетич-

ними ресурсами; 

 збільшення сталого виробництва біомаси, 

біопалива та інших альтернативних джерел енергії; 

2) промисловість: 

 широкомасштабне використання альтерна-

тивних джерел енергії (біопалива та відходів, елек-

тричної та теплової енергії) у промислових проце-

сах для заміщення вуглецеємних ресурсів; 

 збільшення промислового виробництва та 

використання водню, інших синтетичних енергоре-

сурсів, вироблених з альтернативних джерел енер-

гії;  

 запровадження принципу «циркулярної» 

економіки, замкнених виробничо-технологічних 

циклів та підвищення ресурсної ефективності виро-

бництва промислової продукції. 

Першочерговими заходами забезпечення інно-

ваційно-інвестиційного розвитку альтернативних 

джерел енергії в транспортній сфері є: максимізація 

використання біопалива, біометану та інших вугле-

цево-нейтральних палив, в першу чергу в сфері гро-

мадського транспорту; розвиток використання еко-

логічного транспорту та мікромобільності у містах. 

Структурні зміни в енергетичному секторі та 

розвиток альтернативних джерел енергії будуть су-

проводжуватись децентралізацією та розвитком ро-

зподіленої генерації, які спричинятимуть стрімке 

збільшення кількості енергетичних об’єктів, зв’яз-
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ків та ускладнення енергетичних систем. Управ-

ління такими системами потребуватиме принци-

пово нової технологічної платформи, створення 

«розумних» мереж, побудованих на основі цифро-

вих технологій та інформаційно-комунікаційних 

систем. Цифровізація електричних мереж дозво-

лить більш широко і надійно використовувати 

об’єкти альтернативної енергетики, технології на-

копичення енергії, динамічного ціноутворення, та 

залучати споживачів до управління попитом, дис-

танційного та «інтелектуального» керування енер-

госпоживанням. Розвиток інтелектуальних енерге-

тичних мереж має супроводжуватись належною 

увагою до забезпечення їхньої кібербезпеки з ме-

тою протидії ризикам дестабілізації роботи енерге-

тичних систем та надійності енергопостачання. 

У секторі теплозабезпечення доцільно стиму-

лювати використання технологій, що сприятимуть 

підвищенню ефективності систем теплопоста-

чання, зокрема використання високоефективної ко-

генерації та тригенерації. Нові когенераційні уста-

новки для централізованого опалення мають, зок-

рема, орієнтуватися на використання біомаси та 

біогазу або інших вуглецево-нейтральних енерге-

тичних ресурсів. 

Пріоритетним буде розвиток ефективних 

централізованих систем теплопостачання, а за умов 

економічної доцільності, в окремих об’єднаних те-

риторіальних громадах може здійснюватися част-

ковий перехід до використання децентралізованих 

систем та розглядатись можливість електрифікації 

опалення, як частини заходів спрямованих на за-

провадження механізмів управління попитом. У ло-

кальних і будинкових котельнях, приватних будів-

лях доцільно реалізовувати перехід, в опаленні зок-

рема, на біомасу або інші вуглецево-нейтральні 

енергетичні ресурси. При цьому важливо стимулю-

вати запровадження нових технологій геотермаль-

ної енергетики, теплових насосів тощо. 

Доцільним є підвищення ефективності індиві-

дуального опалення та кондиціонування будівель, 

заміщуючи вуглецеємні енергоресурси (вугілля, 

газ) екологічно чистими – електричною та тепло-

вою енергією з відновлюваних джерел (сонячна, ві-

трова, геотермальна енергія, біопаливо); розвиток 

систем централізованого теплозабезпечення, кон-

диціонування та гарячого водопостачання, особ-

ливо у містах, на основі альтернативних джерел 

енергії. 

Науковою основою забезпечення інноваційно-

інвестиційного розвитку альтернативних джерел 

енергії є R&D – наукові дослідження та інновації, 

розвиток яких слід будувати в контексті долучення 

до міжнародних досліджень (інтеграція в існуючі 

дослідницькі проєкти, створення консорціумів), які 

проводяться під егідою економічно-розвинених 

країн світу (наприклад, довгострокові програми 

ЄС, США, Японії та ін.), міждержавних проєктів 

тощо. Необхідно забезпечити взаємодію українсь-

ких науковців із провідними науковими устано-

вами світу. Науковим дослідженням щодо пошуку 

шляхів, технологій, методів, засобів розвитку аль-

тернативних джерел енергії повинна надаватися 

підтримка на рівні держави з одночасним залучен-

ням до фінансування та реалізації стартапів і пілот-

них проєктів приватних та громадських інституцій.  

Державне фінансування досліджень та іннова-

цій має поступово зростати та базуватися на конку-

рентних засадах з одночасним запровадженням діє-

вої системи оцінювання ефективності викорис-

тання коштів.  

Створення механізмів для розвитку внутріш-

нього потенціалу інноваційних енергетичних тех-

нологій та обладнання сприятиме виникненню по-

зитивного мультиплікативного соціально-економі-

чного ефекту від розвитку альтернативних джерел 

енергії, утворенню сталих інноваційних та вироб-

ничих кластерів в економіці та уникненню зовніш-

ньої технологічної залежності країни. Формування 

механізмів повинно базуватися на імплементації 

кращих європейських практик, зокрема щодо сис-

темної інтеграції освіти, науки та бізнесу. Така ін-

теграція є критично важливою для сталого кадро-

вого, фінансового та технологічного забезпечення 

інноваційного розвитку альтернативних джерел 

енергії, сприятиме виникненню інноваційних та ви-

робничих кластерів, поліпшенню зайнятості, особ-

ливо серед молоді. 

Заохочення співпраці бізнесу, освітніх та нау-

ково-дослідних установ можливе як за рахунок 

зміни механізмів державно-приватного партнерс-

тва, так і продовження реформи вищої освіти, оскі-

льки основними центрами досліджень, навколо 

яких можуть створюватись комплекси технологіч-

ного підприємництва на місцях, є університети та 

інші заклади вищої освіти. 

Поряд із значним технічно-досяжний потенці-

алом альтернативних джерел енергії, який має Ук-

раїна (понад 98,0 млн. т у. п. на рік), встановлені ці-

льові показники  

За розрахунками Міністерства енергетики та 

захисту довкілля України, [12] для переходу Укра-

їни до кліматично-нейтральної економіки необхі-

дно щорічно забезпечувати залучення інвестицій у 

середньому на рівні 5 % від ВВП. Відповідно, пер-

шочерговим завданням для державних органів уп-

равління є стимулювання потенційних інвесторів та 

активного населення до здійснення інвестицій.  

Державна політика має бути спрямована на мо-

білізацію інвестицій через створення сприятливих 

умов для приватних інвесторів та запровадження 

відповідних механізмів державної підтримки, з до-

триманням вимог та стандартів такої підтримки, за-

проваджених у країнах ЄС, без порушення правил 

державної допомоги. 

У середньостроковій перспективі особливо 

суттєві капіталовкладення мають зробити опера-

тори мереж, що вимагатиме зміни підходу до тари-

фоутворення – від систем «витрати плюс» до таких, 

що стимулюють інвестиції відповідно до чітких 

критеріїв, кращої світової практики та рекоменда-

цій міжнародних організацій, не створюючи необ-

ґрунтовані переваги для окремих гравців. 

Внесок держави вимагатиме перегляду існую-

чих бюджетних програм у сфері енергетики, а та-
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кож розробки нових фінансових інструментів підт-

римки інновацій та заохочення інвестицій у розви-

ток альтернативних джерел енергії, у т. ч. держав-

ного та муніципального співфінансування проєктів.  

Забезпечення сталих інвестицій можливе шля-

хом залучення кредитних ресурсів міжнародних ба-

нків розвитку та фінансових установ, структурних 

фондів ЄС (наприклад, для розвитку транскордон-

ного співробітництва у рамках «Європейської зеле-

ної угоди»), інструментів міжнародного кліматич-

ного фінансування. Не менш важливу роль відігра-

ватиме надання технічної та консультаційної 

підтримки локальним проєктам, наприклад, із пи-

тань поєднання різних джерел фінансування та по-

м'якшення ризиків. 

Державна політика також має передбачати від-

мову від будь-якого регулювання кінцевих цін, 

проте включати рамкові фіскальні умови для всіх: 

серед іншого, це розширення бази екологічного по-

датку (зокрема, на викиди парникових газів), опо-

даткування екстерналій для викопних видів палива 

та систему торгівлі викидами (у т. ч. вторинний ри-

нок).  

Розвиток альтернативних джерел енергії є ам-

бітним стратегічним пріоритетом, що потребує зна-

чного ресурсного забезпечення та визначатиме го-

ловні тенденції та напрями розвитку національної 

економіки в майбутньому. Реалізація концептуаль-

них засад інноваційно-інвестиційного забезпечення 

розвитку альтернативних джерел енергії сприятиме 

енергетичній незалежності національної еконо-

міки, посиленню міжсекторальних зв’язків та утво-

ренню стійких кластерів у національній економіці 

та зростанню її конкурентоспроможності, активіза-

ції інноваційної та інвестиційної діяльності, покра-

щенню рівня життя населення, просуванню Укра-

їни в світових рейтингах для значного покращення 

інвестиційного клімату. 
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